
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДРОГОБИЦЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

82100  м. Дрогобич,  вул. Стрийська, 3 .(0324) 43-54-65 
№___ від __.02.2014 року  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.12.2013 року № 1820 
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014 навчального року» 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка проводить II етапи 
Всеукраїнських студентських олімпіад із спеціальності «Фізика» та дисципліни «Фізика». 

Термін проведення Олімпіад: 7-9 квітня 2014 року. 
Для участі в олімпіаді із спеціальності «Фізика» запрошуємо двох студентів від 

навчального закладу, які навчаються на спеціальності «Фізика». А для участі в олімпіаді із 
дисципліни «Фізика» запрошуємо одного студента від навчального закладу, який вивчав 
дисципліну «Фізика» і не навчається на спеціальності «Фізика». Учасники повинні бути 
переможцями І етапу відповідної Олімпіади. 

Просимо до 1 березня 2014 року надіслати анкети учасників (зразок додається), 
контактний телефон керівника делегації за електронною адресою phso2014@gmail.com. До 1 
квітня обов'язково повідомити про прибуття делегації. 

Відповідно до Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду витрати на 
відрядження для участі у II етапі Олімпіади студентів, осіб що супроводжують та членів журі 
здійснюється вищими навчальними закладами, у яких вони навчаються або працюють. 

 
ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ: 

I. Відкриття Олімпіади (8 квітня, 900). 
II. Офіційний залік. Розв’язування задач (8 квітня, 1000-1300). 
IІІ. Екскурсія. (8 квітня, 1500-1800). 
ІV. Оголошення результатів. (9 квітня, 900).  
V. Розгляд апеляцій. Підведення підсумків Олімпіади. (9 квітня, 930-1300). 

 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ. 

Реєстрація відбуватиметься 7 квітня (понеділок) з 900 до 2000 за адресою: м. Дрогобич, 
вул. Стрийська, 3, Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, 
аудиторія 10 (проїзд з вокзалу маршрутним автобусом № 2 до зупинки «вул. Карпатська»). 

Для реєстрації (7 квітня) необхідно подати: паспорт, студентський квиток, залікову 
книжку студента, оригінал завіреної анкети учасника, посвідчення про відрядження. 

Квитки на зворотній проїзд просимо придбати завчасно. 
Учасники Олімпіади будуть розміщенні у профілакторію та гуртожитку ДДПУ (вартість 

проживання однієї особи орієнтовно 50 грн. за добу) та у готелях міста Дрогобича (вартість 
проживання 60-100 грн. за добу). Просимо заздалегідь повідомити про необхідність 
бронювання місць (вартість місць у гуртожитку та готелі може бути змінена). 

Для довідок звертатись до доц. Гольського Віталія Богдановича, т.(0324) 43-54-65, (096)-
27-97-278, e-mail: phso2014@gmail.com. 

 
 
Голова Оргкомітету 
ректор ДДПУ проф. Скотна Н.В. 
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